
 
 

c„ôv | 1 

 

আল-লাজনাতুশ শারইয়্যাহ ললদ-দাওয়্ালত ওয়্ান-নুসরাহ 

 اللجنة الشرعية للدعوة والنصرة
উচ্চতর ইসলামী আইন গবেষণা লেভাগ 

fatwaa.org 

 
োলি লেলিবত নগদ মূবলযর চেবয়্ চেলশ মূলয চনওয়্ার 

হুিমু িী? 
প্রশ্নঃ  
চেলশর ভাগ চ ালি লিলার েযেসায়্ী চেবি  ণয চিনার চেবে নগদ 
টািায়্  ণয লিনবল অবনি িবম চনওয়্া যায়্। লিন্তু োলিবত লিনবল দাম 
অবনি চেলশ রাবে। এই ধরবনর েযেসার লেধান িী?  

নাম- হাসান 
উত্তরঃ  

 اهلل الرحمن الرحيم بسم
লজ, োলি লেলির িারবণ  বণযর মলূয লিছু চেলশ রাো দুলট শবতে জাবয়্য,  
শতে দলুট হবে:  
১. িত লদবনর চময়্াবদ এেং িত টািা মূবলয লেলি হবে, তা লেলির 
মজললবস েূড়ান্ত হবত হবে। এমন েলবল হবে না চয, এি সপ্তাহ  র 
মূলয  লরবশাধ িরবল এত লদবত হবে, আর দুই সপ্তাহ  র মূলয 
 লরবশাধ িরবল এত লদবত হবে। এভাবে ঝুলন্ত চরবে লদবল তা 
নাজাবয়্য হবে।  
২. চিতা চিানও িারবণ লনধোলরত সমবয়্ মূলয  লরবশাবধ েযেে হবল, 
মূলয োড়াবনা যাবে না। লেলির সময়্ চয মলূয লনধোলরত হবয়্বছ, তা-ই 
লনবত হবে।-মুয়্াত্তা মাবলি: ২/৬৭২ হাদীস নং: ৮৩ দারু ইহইয়্ালয়্ত 
তুরাস, বেরুত; আল-মুসান্নাফ, ইেনু আেী শাইো: ১০/৫৯২ আসার 
নং: ২০৮২৬ দারুল লিেলাহ, লজদ্দাহ; লিতােুল আসল: ২/৪৫৪ দারু 
ইেলন হাযম, বেরুত; মােসূত: ১৩/৮, দারুল মাবরফা, বেরুত; েুহুস 
লফ িাজায়্া লফিলহয়্যাহ মুয়্ালসরা: ১/১২, দারুল িলম, লদমাশি; 
মাজাল্লাতুল আহিালমল আদললয়্যা, ধারা নং: ২৪৫/২৪৬; ইমদাদুল 
আহিাম: ৫/৩৬৪, যািালরয়্া েুি লিব া, ভারত 

ফাতওয়্া নাম্বার:338                          প্রিাশিালঃ26-02-২০২3 ইং 
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উবল্লেয, োলি লেলির চেবে যলদও নগদ লেলির তুলনায়্ অলধি মলূয 
চনয়্া জাবয়্য, লিন্তু তা অস্বাভালেি চেলশ হওয়্া িাময নয়্। রাসূল 
সাল্লাল্লাহু আলাইলহ ওয়্াসাল্লাম েবলন, 

صحيح البخاري:  -هللا رجال مسحا إذا ابع، وإذا اشرتى، وإذا اقتضى.  رحم
  ط. دار طوق النجاة، بريوت 2076

“চয েযলি চিনার সময়্, চেোর সময়্ এেং  াওনার তাগাদা চদয়্ার 
সময়্ উদারতা প্রদশেন িবর, মহান আল্লাহ্ তাআলা তার উ র রহম 

িরুন।” -সহীহ েুোরী: ২০৭৬ 
এ লেষবয়্ আরও জানবত লনবনাি ফাতাওয়্ালট চদেুন,  
ফাতওয়্া: ২৮৭-লিলিবত লনধোলরত মূবলযর অলতলরি লদবয়্  ণয িবয়্র 
হুিুম িী? 

 تعاىل أعلم ابلصواب وهللا
আেু মুহাম্মাদ আব্দলু্লাহ আলমাহলদ (উলফয়্া আনহু) 

১৮-০৬-১৪৪৪ লহ. 
১২-০১-২০২৩ ঈ. 


